
 

Verification Form/Formularz weryfikacji 
 

Applicants for studies in Denmark must verify subjects, hours of instruction and grades during the final three years at upper 
secondary education. 
(Kandydaci na studia w Danii zobligowani są do weryfikacji przedmiotów, godzin nauczania i ocen, z ostatnich trzech lat 
szkoły ponadgimnazjalnej). 
 

A. Basic information/Dane podstawowe: 
 

Full name of the applicant: 
(Imię i nazwisko kandydata na studia) 

 

Date of birth: 
(Data urodzenia) 

 

Name of the school: 
(Nazwa szkoły) 

 

Country of the school: 
(Kraj, w którym znajduje się szkoła) 

 

Start date of secondary education: 
(Data rozpoczęcia nauki) 

 

End date of secondary education: 
(Data zakończenia nauki) 

 

Length of teaching hour, in minutes: 
(Długość pojedynczej lekcji, w minutach) 

 

 

B. Number of hours of instruction (total hours in a year)/Liczba godzin z przedmiotów (suma godzin w ciągu roku) 
 

 Number of hours of instruction/Liczba godzin z przedmiotu 

Class 10 
(Klasa 1) 

Class 11 
(Klasa 2) 

Class 12 
(Klasa 3) 

Class 13 
(Klasa 4) *) 

Total number 
(Suma godzin) **) 

1 h = 45 minutes 
(1 h = 45 minut) 

1 h = 45 minutes 
(1 h = 45 minut) 

1 h = 45 minutes 
(1 h = 45 minut) 

1 h = 45 minutes 
(1 h = 45 minut) 

1 h = 45 minutes 
(1 h = 45 minut) 

1 h=60 minutes 
(1 h = 60 minut) 

***) 

English: 
(J. angielski) 

      

Other foreign 
language: 
(Inny język 
obcy) 

      

Mathematics: 
(Matematyka) 

      

Physics: 
(Fizyka) 

      

Chemistry: 
(Chemia) 

      

Biology: 
(Biologia) 

      

History: 
(Historia) 

      

Social science: 
(Wiedza o 
społeczeństwie) 

      

Other relevant 
subject: 
 
………………….. 
(inny istotny 
przedmiot) 

      

 

Remarks/Uwagi: 
*) if applicable, only 4 year learning cycle (jeśli dotyczy, tylko w przypadku 4-letniego cyklu nauczania) 
**) class 10 + class 11 + class 12 or class 11 + class 12 + class 13 (klasa 1 + klasa 2 + klasa 3 lub klasa 2 + klasa 3 + klasa 4) 
***) (class 10 + class 11 + class 12) * 45 / 60 or (class 11 + class 12 + class 13) * 45 / 60  

(klasa 1 + klasa 2 + klasa 3) * 45 / 60  lub (klasa 2 + klasa 3 + klasa 4) * 45 / 60 



 

 

C. Annual grades/Oceny końcowe 
 

 Annual grades/Oceny końcowe 

Class 10 
(Klasa 1) 

Class 11 
(Klasa 2) 

Class 12 
(Klasa 3) ****) 

Class 13 
(Klasa 4) *) ****) 

English: 
(J. angielski): 

    

Other foreign 
language: 
(Inny język 
obcy) 

    

Mathematics: 
(Matematyka) 

    

Physics: 
(Fizyka) 

    

Chemistry: 
(Chemia) 

    

Biology: 
(Biologia) 

    

History: 
(Historia) 

    

Social science: 
(Wiedza o 
społeczeństwie) 

    

Other relevant 
subject: 
 
………………….. 
(inny istotny 
przedmiot) 

    

 

Remarks/Uwagi: 
****) if you graduate in the current year, use the end of term grades (w przypadku maturzystów, należy podać ocenę na semestr z klasy maturalnej) 
 

D. Annual grade point average from your yearly diploma/Średnia ocen ze świadectwa na koniec danej klasy 
 

 Annual grade point average/Średnia ocen 

Class 10 
(Klasa 1) 

Class 11 
(Klasa 2) 

Class 12 
(Klasa 3) ****) 

Class 13 
(Klasa 4) *) ****) 

Annual grade point average 
(Średnia ocen) 

    

 

Remarks/Uwagi: 
****) if you graduate in the current year, use the end of term grades (w przypadku maturzystów, należy podać ocenę na semestr z klasy maturalnej) 

 
 
 
 
   

Place, date 
(Miejscowość, data) 

 Stamp and signature of the headmaster of the school 
(Pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 


